
MUNICíPIO DO MONTI'O
cÂunnn MuNtctPAL

EDtTÂL N.o 15512427.

--- ucENcxAMENTo DE opeercÕrs DE LoïEAMENTo URBANo cou oBRAs oe UneANIZAçÃo ----

-.--- 1.O ADTïAMENïO NO EI-VNNI DE LOTFÁMENïO N.O TB7I93, EMITÏDO EM 08 DE ]UNHO DE 1993

*-- MARIA CLARR SILV& VICE-eRESDENTE Oe CÂfqnn* MUNICIPAL DE MOFIïIIO,

---- FM SABE& em cumprimento do disposto no artigo 28.o do Decreto-Lei no 555/99, de 16 de

dezembro" na sua atual redaSo, que de harmonia coÊÌ c despadro da Sr.a Mce-Presidente da

Câmara, datado de 09 de agosÈo de 2072, foi autorizado c 1.o aditamento ao alvará de lotearnento

uúane n.o 18493, emítido em 08 de junho de 1993, na sequência do processo n.o | - 251?.?'

registado em nome de JOSÉ UBANO CÂLBEIRA, contribuinte número Í80847040, mm resÍdÊncia

na CÂílllNFtO *IUNICIPAL 1129, H.o 57, ATALAIÁ, Z87A-759 MONTIJO, com referência ao

seguinte prédio:

--- Lote 1 siro na RUÁ pËRO YÂZ DE CÂÂÀINHÀ, ALTO DAS VIHHÂs GRANDES - |ÂONTIJO

trA União das freguesias de ÂtontiJc e Âfcnsoeiro, inscriio na matriz predial urbane sob o artigo

2009 da União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro e dscrito na Conservatória do Regis:to Fredial

de Montijo sob o n.o 65.1199307A9 da Freguesía de Afonsoeiro.

--- A alteração versa sobre criaçËo de um piso em cave paÍa garagem/stacionamento, prevendo

uma zona de rampa de acesso a este piw localizada na *ente do polígono de implantação da

moradia, sendo que a presente proposÉa propõe uma área de cave de 108,00m2, oincidente coÍn a

área de implanta$o do polígonc da moradia prevísta no Afuará de Loteamento Aprovado

---- Pretende-se ainda a prevísão para a constru$o de um telheirc de 2400m2, não preüsto nc

Alvará de Loteamento Aprovado

---- hra conhcimento geral se publica o presente, que vai ser afixado nos Pag do Concelho, Sede

da lunta de

--- E eu,

num jomal de âmbÍto local.

(t-uís Serra-) Chefe da DivÌsão de Planeamerrte do Tenitóris e

Urbanismo, o subscrevi,

--Pag do C.ondho de Montijo. 12 de agosÉo deãfiZZ

da Câmara

Clara Silva

Freguesia e publicadoÍÍ
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